16. KAPITOLA
JSEM FOTOGRAF
Fotografování, fotograﬁe,
svět kolem nás
Strany v učebnici: Slabikář, str. 68–71

Cíl:
Vyvození hlásek a písmen G, F. Vyprávění, rozvoj
slovní zásoby.

Psaní:
Písmena g, f; opis i přepis slov, přepis vět. Čtení
s porozuměním, přepis velkých a malých písmen
(diagnostika), doplnění vět podle smyslu.
Moje okénko: Moje oblíbená fotograﬁe (popis).

Mezipředmětové vztahy:
Environmentální výchova – odpadky, třídění,
ochrana životního prostředí.
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Didaktické hry:
Živá abeceda (syntéza písmen)
Skupinová práce. Pro každou skupinku si učitel připraví karty s kompletní abecedou. Učitel říká slova,
děti se postaví do řady tak, aby se slovo dalo přečíst.
(je třeba volit taková slova, v nichž se neopakují stejná písmena).
Pošta (čtení s porozuměním)
Dítě dostane dopis s krátkou výzvou: Napiš na tabuli
malé v. Otevři dveře. Zadupej. Úkon vykoná. Ostatní
hádají, co bylo obsahem zprávy.
Hlasy ptáků a zvířat (čtení s porozuměním)
Děti si čtou věty o zvířatech a doplňují k nim hlasy,
kterými se zvířata projevují. V počáteční fázi čtení si
úkol můžeme zjednodušit a hlasy zvířat, napsaných
na kartičkách, přiřazovat k obrázkům zvířat (Koza
– mé. Pes – haf.).

JE TO SPRÁVNÉ?

Vyfotografuji
lodì, co pøiplují.
A ty, co nepøiplují,
barvami namaluji.
„Dáš si žvýkaèku?“ ptá se Žanety její bratr.
„Radši ne. Viklá se mi zub.
Asi z bonbónù, co jsem vèera spoøádala.“
„Ty, že sis vzala gumové medvídky od strýèka Gusty?! Že jo?“
„No,“ špitne Žaneta.
Vašek se mraèí jako mrak.
Ale Žaneta dobøe ví, co øíct.
„Neboj, pár jsem jich tam nechala.
A samé žluté, co máš rád.“

Gg

„Jsou gumoví medvídci opravdu z gumy?“ zajímá se Žaneta.
„To je nesmysl, guma se pøece nejí! Jako z gumy jen vypadají.“
Žaneta se nedá: „Zíral bys, co všechno se jí!
Vèera jsem u nás pøed domem pozorovala vrabce.
Jeden si nesl v zobáèku kousek igelitu. Proè asi?“
„Vrabci si staví pøíbytek pro své mladé.
Ze slámy, trávy, peøí a tøeba i z odpadkù,“ povídá Vašek.
„I z igelitu?“
„Vrabec venku sebere, co najde.
A tady konèí legrace, milá sestro.
Odpadky do pøírody nepatøí!“
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EKO výrobky

LOGO
Chceme to tak?
Dobroty pro mlsouny!
Gumáky na grilu s pálivou omáèkou
Guláš z plastových zátek
Igelitová kaše sypaná škvárou
Nugát z ropy
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